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Ga voor meer mogelijkheden naar 

/over-ons/promotiemateriaal

Het kennisplein is een initiatief van  ActiZ, V&VN, Vilans, Zorgthuisnl en ZonMw.



Ga voor meer mogelijkheden naar 

/over-ons/promotiemateriaal

 Link naar de website 

Plaats een link van Zorg voor Beter op uw website, bijvoorbeeld 
met onderstaande begeleidende tekst:

 Praktische to o ls 
Ben je op zoek naar praktische tools of informatie die jij kunt 
gebruiken in je werk? Bekijk dan de website van het Kennis-
plein Zorg voor Beter Zorgvoorbeter.nl.

 Nieuwsbrief Zorg voor Beter 

Attendeer collega’s op de nieuwsbrief van Zorg voor Beter, zo blij-
ven ze op de hoogte van het nieuws uit de ouderenzorg. Gebruik 
daarvoor bijvoorbeeld onderstaande tekst:

 oP de hoogte blijven van het zorgnieu w s

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws uit de ouderenzorg? 
Meld je dan aan voor de wekelijkse nieuwsbrief van Zorg voor 
Beter. 

 Attenderen specifieke thema’s 

Op het kennisplein vindt u meer dan 25 inhoudelijke zorgthema’s. 
Wilt u zorgmedewerkers direct naar een specifieke pagina door-
sturen? Gebruik dan bijvoorbeeld het icoon van het thema en de 
verkorte url: Zorgvoorbeter.nl/<naam thema> 

Meer we te n ov e r  de M e nti e ? 
Zorgvoorbeter.nl/dementie

Meer weten over Medicatieveiligh ei d ? 
Zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid

 Banners 

Zorg voor Beter heeft banners ontwikkeld 
in verschillende formaten die u op het 
online portaal, in uw e-mailhandtekening 
of op de website kunt plaatsen.
Zorgvoorbeter.nl/over-ons/banners

 Praktijkvragen 

Zorgmedewerkers kunnen op het kennisplein vragen stellen en 
kennis en ervaringen delen met collega’s uit het hele land. Atten-
deer ze op deze mogelijkheid door een banner te plaatsen met 
onderstaande tekst:

 st el  je P rakt ijkvraag 

Heb je een vraag uit de praktijk? Stel je vraag op Zorgvoorbeter.nl. 
Je krijgt een mailtje als iemand anders een antwoord geeft! Heb 
je geen vragen? Help dan je collega’s in het land met jouw 
kennis en deel je ervaringen en tips. 

 Nieuws van Zorg voor Beter op intranet 

U kunt al het nieuws dat op de website van Zorg voor Beter 
geplaatst wordt ook op het portaal van uw website delen. 
Er verschijnt dan een blokje ‘Nieuws van Zorgvoorbeter.nl’, 
waarin automatisch het laatste nieuws verschijnt. 
U kunt daarvoor deze RSS-feed gebruiken: 
Zorgvoorbeter.nl/?rss=Zorg-voor-Beter-Nieuws. Schakel bijvoor-
beeld de afdeling communicatie in om u hier bij te helpen. 

Op het kennisplein Zorg voor Beter vinden zorgmedewerkers praktische materialen waarmee zij direct aan de slag kunnen, praktijkverhalen, 

e-learnings en het laatste nieuws over de langdurende zorg. Wilt u de kennis en het nieuws van Zorg voor Beter delen met uw collega’s via 

uw online portaal? Maak dan gebruik van onderstaande zes tips.   
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